ATAS sp. z o.o.

BIURO SPRZEDAŻY CENTRUM
00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 4

KONTAKT:
E-mali:bsc@atas.pl
Tel.+48 (22) 825 93 22
www.atas.pl

Komunikat wyjazdowy: Obóz Japońska przygoda z mangą – transport
autokarem
Termin wyjazdu: 06.07–17.07.2019
Organizator: Kompas
Miasto

Miejsce zbiórki

Łódź

C.H. Tulipan ul. Piłsudskiego 94
(od strony stacji Circle K)

Poznań

Parking przy Centrum Handlowym
M1 (od strony stacji Shell), ul.
Szwajcarska 14, 61-285

Godzina
zbiórki

09:30

08:40

Godzina
wyjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

09:50

Informacje
powrotne
wysyłamy sms'em
na około 2/3 dni
przed powrotem

09:00

Informacje
powrotne
wysyłamy sms'em
na około 2/3 dni
przed powrotem

Planowany czas przyjazdu do Ośrodka: 17:00
Kierownikiem obozu w Zajeździe Jurajskim będzie Pani Kamila Schwarz
Kontakt do kierownika obozu: 514 610 082
Telefon alarmowy Kompas: 602 609 010*
*Pod podanym numerem telefonu służymy pomocą w sytuacjach awaryjnych związanych z wyjazdami
naszych Klientów na obozy wakacyjne. Informujemy, że pod tym numerem nie udzielamy informacji na
temat oferty.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty:
•

uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej z numerem
pesel

Co zabrać na obóz:
•

prosimy o zabranie 1 średniej wielkości (do 15 kg) bagażu głównego oraz 1 sztuki
małego bagażu podręcznego

•

sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki – ok. 120 PLN

•

suchy prowiant na drogę do Podlesic

•

mały plecak, wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły sweter

lub polar, bluzę i spodnie do zajęć terenowych, kurtka przeciwdeszcowa, kremu z
UV, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, maści na oparzenia, przybory
toaletowe, strój kąpielowy, ręcznik kąpielowy i plażowy,

•

kostiumy i dodatki, które chcesz wykorzystać do cosplay'u oraz Twoje ulunione
anime

•

środek przeciwko kleszczom i komarom

•

aviomarin w przypadku choroby lokomocyjnej

Możliwe wykupienie na miejscu fakultetów – realizowany przy min. 20 uczestnikach:
•

rejs statkiem – 50 PLN

•

wycieczka do Jarosławca – 60 PLN

•

Aquapark Panorama Morska w Jarosławcu – 70 PLN

•

galeria najlepszych zdjęć – 29.90 PLN

•

przygodowy pakiet obozowy: worek, latarka z bateriami, bidon, dmchana poduszka
na kark, pałeczki florescencyjne – 100 PLN

Powrót: Przypominamy o konieczności odbioru dziecka przez pełnoprawnego opiekuna.
Osoby, które nie mogą odebrać dziecka osobiście proszone są o wypełnienie zgody na
odbiór przez osobę uprawnioną i wręczenie jej wychowawcy w miejscu zakończenia
wyjazdu (druk na kolejnej stronie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ZBIÓRKI POWROTNEJ
Ja niżej podpisana/y …........................................... (imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)
oświadczam, że wyrażam zgodę na odbiór ….......................................... (imię i nazwisko dziecka)
ze zbiórki powrotnej obozu …............................................. organizowanego przez OK TOURS za
pośrednikiem ATAS w terminie …............................. przez …............................................ (imię
i nazwisko osoby odbierającej) legitymującej/ego się dowodem osobistym o numerze …................ .
…...................................................................
(podpis)

Ja niżej podpisana/y …............................................... (imię i nazwisko), legitymująca/y się
dowodem osobistym o numerach ….............................. oświadczam, że za zgodą rodziców/
opiekunów prawnych uczestnika odbieram ze zbiórki powrotnej …................................................
(imię i nazwisko dziecka). Tym samym zdejmuję z odpowiedzialności za dziecko opiekunów OK
TOURS i przejmuję nad nim opiekę.
…....................................................................
(podpis)

